
أي نتذكرها كلما جاء وقتها ؛ ألن العيد اسم ملا يعود ويتكرر ؛ ومنها األعياد الشرعية  (( تكون لنا عيدا ))

أوهلم الذين كانوا يف عهد  (( ألولنا وآخرنا ))وقوله: , وهي: عيد الفطر ، وعيد األضحى ، وعيد األسبوع 

أي عالمة على قدرتك وعلى مسعك وعلمك وآية  (( وآية منك ))عيسى ، وآخرهم الذين كانوا من بعده ؛ 

(( على صدق عيسى عليه الصالة والسالم ألن هؤالء طلبوا اآلية ليعلموا أن عيسى عليه السالم قد صدقهم ؛ 

  أي أعطوهم منه . (( فارزقوهم منه ))أي أعطنا ألن الرزق مبعىن العطاء ، ومنه قوله تبارك وتعاىل:  وارزقنا ))

 يعين أخريهم من جهة الكم والكيف فال أحد أكرم من اهللا وال أحد أجود من اهللا عز رازقين ))(( وأنت خير ال

يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: أن األنبياء عليهم الصالة والسالم ال يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب   وجل .

ا: أنه ينبغي لإلنسان يف حال الدعاء ومن فوائده منهم ، وأم كغريهم مفتقرون إىل اهللا يسألونه ويلجئون إليه .

ألن هذا نوع من التوسل يتوسل اإلنسان  (( اللهم ربنا ))أن يذكر هذين املعنيني: األلوهية والربوبية ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن عيسى عليه السالم والصالة أجاب احلواريني على وجه األمانة  وجل وربوبيته . بألوهيته اهللا عز

(( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا كما قالوا هم   (( ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ))قال: التام ؛ ألنه 

فإذا  ومن فوائدها: أن هذه املائدة تكون عيدا للنصارى كلما جاء زمنها فهو عيد هلم . . مائدة من السماء ))

ا ؟ فاجلواب: ال ؛ ألن هذه األشياء قال قائل: هل هذا يقتضي أن نقول كلما مر وقت املناسبات فإننا جنعله عيد

ومن فوائدها:  ليس فيها قياس وهي كانت عيدا بطلب من ؟ بطلب نبيهم ، بطلب نبيهم عليه الصالة والسالم .

ووجه هذا أنه مل حيدث أن  (( وآية لهم ))أن ما جاء على خالف املعمول وكان خارقا للعادة فهو آية ؛ لقوله: 

يانا يشاهد الناس ؛ فيكون نزوهلا والسيما أنه بطلب بعد اقرتاح يكون نزوهلا آية ودليال املائدة تنزل من السماء ع

ومن فوائدها: أن عيسى بن مرمي مفتقر إىل اهللا تعاىل إىل عطائه ؛ وينبين على  على صدق من تكلم بالرسالة .

 خري الرازقني ؛ وهذا فرد من ومن فوائدها: أن اهللا تبارك وتعاىل هذه الفائدة بطالن دعوى النصارى أنه إله .

ومن فوائدها:  فكل وصف الكمال فلله منه األعلى . (( وهللا المثل األعلى ))قاعدة عامة وهي قول اهللا تعاىل: 

ألن الرزق مبعىن العطاء ؛ لكن الرزق  إطالق الرزق على غري اهللا مبعىن أنه يصح أن نصف غري اهللا بأنه رازق ؛

(( منزلها عليكم يف قراءة:  (( إني منزلها عليكم ))قال اهللا تعاىل:   األكمل واألوىف هو رزق اهللا تبارك وتعاىل .

أي بعد إنزاهلا ؛ وبنيت " بعد " على الضم ألنه حذف املضاف إليه ونوي معناه ؛  )) (( فمن يكفر بعد ))

ف املضاف ونوي معناه بين على الضم ؛ وإذا حذف ونوي لفظه أعرب لكن بدون تنوين ؛ وقبل وبعد إذا حذ

هنا حذف  (( هللا األمر من قبل ومن بعد ))وإذا حذف ومل ينو لفظه أعرب ولكن بتنوين ؛ فمثال إذا قلت: 

  املضاف إليه ونوي معناه ؛ ويف قول الشاعر:



  أكاد أغص بماء الفرات   فصاغ لي الشراب وكنت قبال                    

هذا مل ينوى ال لفظه وال معىن ؛ وإذا قلت: سأزورك من قبل ومن بعد جميء فالن ، األوىل حذف املضاف إليه 

ونوي لفظه والثاين وجد املضاف إليه ؛ فصار إما أن حيذف املضاف إليه وإما أن ينوي يف " قبل " و " بعد " 

معربان بال تنوين ؛ وإن حذف ونوي لفظه فهما معربان بال تنوين أيضا ؛  وأخواما ؛ إن وجد املضاف إليه فهما

وإن حذف ونوي معناه فهما مبنيان على الضم ؛ وإن حذف ومل ينوى لفظه وال معناه فهما معربان منونان ؛ 

معناه من أي األحوال ؟ حذف املضاف إليه ونوي  (( فمن يكفر بعد ))فاألحوال إذا أربعة ؛ يقول اهللا عزوجل: 

وإمنا ارتبطت بالفاء يعين  (( فمن يكفر ))الفاء رابطة للجواب ، جواب الشرط يف قوله:  (( فإني أعذبه )) .

فيها قراءتان:  (( فإني ))اجلملة امسية ، وكلما وقعت مجلة الشرط امسية وجب قرا بالفاء أو بإحدى الفجائية ؛ 

مبنية على السكون وأما على الفتح فهي مبنية على الفتح ألن فأما على السكون فالياء  (( فإني )) (( فإني ))

ـ وأعين بذلك اهلاء ـ يعود إىل  (( ال أعذبه ))الضمري يعود لقوله:  (( أعذبه عذابا ال أعذبه ))الضمري متكلم 

نصبت هذا  (( أحدا من العالمين )) (( أعذب ))أيش ؟ إىل العذاب يعين ال أعذبه أحدا مثل هذا العذاب 

(( عولني ، هل أصلهما املبتداء واخلرب أو ال ؟ ال ؛ ألنك لو حذفت العامل وجعلت ضمري املفعول به يف مف

نبدأ  جعلته ضمري الرفع مل يصح ، لو قلت هو أحد ما صح ؛ ألن الضمري يعود على العذاب . ألعذبه ))

فهل هذا للحال أو  (( منزلها ))راءة: ويف ق (( قال اهللا إني منزلها عليكم ))وجل:  تفسري اآلية : يقول اهللا عز

هو وعد لكن مل يتحقق ألن اهللا تعاىل اشرتط شرطا  للمستقبل ؟ يعين هل إن اهللا عزوجل وعد بإنزاهلا وأنزهلا ؟ أو

مل يلتزمه بنو إسرائيل ؟ يف ذلك قوالن للعلماء ؛ فمنهم من قال: إن اهللا أنزله ؛ ألن وعده حق وهو ال خيلف 

مث توعد من كفر بعد إنزال هذه اآلية  (( منزلها عليكم ))أو  (( إني منزلها عليكم ))ل اهللا تعاىل: امليعاد وقد قا

وملا رأوا هذا  (( فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه ... ))؛ وقال بعضهم: إنه مل ينزهلا ؛ ألن اهللا اشرتط قال: 

الشرط الثقيل الذي يصعب أن حيقق عدلوا عن طلبهم فلم تنزل املائدة ؛ وهؤالء أيدوا رأيهم بأن النصارى ال 

يعرفون عن هذه املائدة شيئا يف كتبهم وقالوا إا لو نزلت لكانت عيدا ألوهلم وآخرهم كما قال لعيسى عليه 

ه املائدة علمنا أم مل يقبلوا الشرط الذي اشرتطه اهللا فلم ينزهلا اهللا الصالة والسالم ، وملا مل يكن عندهم علم ذ

عزوجل ؛ واآلية يف احلقيقة حمتملة يعين ال يستطيع اإلنسان جيزم ذا وال هذا ؛ فإن قال قائل: ملاذا مل جنزم بأا 

سي وترك من دين النصارى مل تنزل ألا مل توجد يف كتبهم ؟ فاجلواب عن هذا سهل: أنه ال عدل من مجلة ما ن

فلم يكن عندهم علم منها ، واهللا أعلم أنزلت أم مل تنزل ومىت احتملت اآلية معنيني على السواء وال مرجح فإن  

كان ال يتنافيان محلت عليهما مجيعا وإن كانا يتنافيان فالتوقف ؛ وهنا فيما أرى أن اآلية حمتملة هل نزلت أم مل 



ومن فوائدها: أن   . (( قال اهللا إني منزلها عليكم ))؛ لقوله:  الكالم هللا عزوجل ومن فوائدها: إثبات تنزل .

  كالم اهللا تبارك وتعاىل حبرف وصوت ؛ ألنه تعاىل قال قوال وصل إليهم ؛ وال ميكن أن يصل إليهم إال بصوت .

وهذه  ليكم فمن يكفر ))(( إني منزلها عومن فوائدها: أن كالم اهللا حبرف بل حبروف متتابعة ؛ ألن اهللا قال: 

ومنها: إثبات أفعال اهللا االختيارية ، مبعىن أن اهللا عزوجل يفعل ما شاء اختيارا  حروف متتابعة ال إشكال فيه .

بال مكره ؛ ألن هذا الكالم املرتب باحلروف أفعال أو غري أفعال ؟ هو فعل وقول ومن جهة إحداثه فعل ، ومن 

: خطر طلب اآليات من األمم ، وإنه إذا جاءت اآليات املطلوبة فقد عرضوا ومن فوائدها جهة أنه كالم قول .

أنفسهم للهالك ؛ وقد ذكر أهل العلم رمحهم اهللا أنه مىت طلبت األمة آية معينة وحصلت هلم حق عليهم العذاب 

اهللا عليه وآله فإن قال قائل: هذه القاعدة تنتقض مبا تواتر عن انشقاق القمر أن قريشا طلبوا من النيب صلى  .

وسلم آية فأراهم انشقاق القمر ؟ فاجلواب عن هذا أن قريشا مل يطلبوا آية معينة وإمنا طلبوا آية فقط والنيب صلى 

ومن فوائدها: إثبات أن العذاب له أعلى وله أدىن ؛  اهللا عليه وآله وسلم هو الذي عينه وأرهم انشقاق القمر .

فهذا دليل على أن العذاب يتفاوت من شخص  به أحدا من العالمين ))(( فإني أعذبه عذابا ال أعذلقوله: 

آلخر ؛ وتفاوت العذاب أسبابه كثرية ؛ منها: قلة الداعي إىل الذنب ؛ فإن قلة الداعي إىل الذنب توجب شدة 

ة وال ينظر ( ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيمالعقوبة عليه ، وانظر إىل قول النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

ال يبيع إال ف ةبضاعله زان ، وعائل مستكبر ، ورجل جعل اهللا أشيمط إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم 

يعين رجال مشطه الشيب وهذا يدل على  " زان مطشي" أو ،الشاهد األول والثاين  ) هوال يشتري إال بيمين هبيمين

؛ ألن  ضعف قوته يف طلب النكاح وصغره بقوله " أشيمط " حتقريا له ؛ إذا زنا الشيخ أعظم عقوبة من الشاب

وقدره فكيف  " عائل مستكرب " عائل أي فقري ، مستكرب ؛ الفقري جيب أن يعرف نفسه الداعي بالشيخ أقل .

(( كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه وجل:  هون بالشك ومتوقع كما قال عز؛ االستكبار من الغين أ يستكرب

أي استغين عن غريه ؛ و هذا عائل فيستكرب ؛ فلذلك اشتدت عقوبته ؛ فكلما قوي السبب يف طلب  استغنى ))

ال املعصية صارت العقوبة عليها أهون وكلما ضعفت الطلب صارت العقوبة عليها أشد ؛ هنا بني اهللا عزوجل أنه 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن كفر من رأوا اآليات ليس ككفر من مل يروه ؛ أيهما  يعذبه أحدا يف العاملني .

أعظم ؟ األول من رأى اآليات ؛ ألن من رأى اآليات فقد رآها علم اليقني بل عني اليقني ، ومن نقلت إليه فقد 

قال اهللا   . (( فإني أعذبه ))وفيها:  ني منزلها عليكم ))(( إيف اآلية قراءة:  علمها علم اليقني أي بواسطة .

مقول  (( وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ))وجل:  عز

إذا فاجلملة يف حمل نصب ، واعلم أن مقول القول ال يكون إال مجلة إال إذا  (( ءأنت قلت ))القول هو قوله: 



؛ نوضح: أين اجلملة  رى الظن ، إذ أجري جمرى الظن فإنه قد يسلط على املفرد وإال فال يكون إال مجلةأجري جم

مبد   ))آأنت  ((قراءتان:  ))ءأنت  ((يف  (( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ))هنا ؟ 

 (( أمي ))و (( أمي ))فيها قراءتان:  ))(( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي  ))أأنت  (( اهلمزة الثانية وبالقصر

(( إلهين من والثاين قوله:  (( اتخذوني ))واختذ تنصب مفعولني ؛ األول فيها من هذه اآلية هو الياء يف قوله: 

أي تنزيها لك ؛ فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل واجب احلذف ؛  (( سبحانك ))قال:  دون اهللا ))

سبحانه " أبدا ؛ وإمنا قلنا إنه مفعول مطلق ألن املصدر تسبيح وكل لفظ يكون مبعىن  وهلذا ال جتد الفعل مع "

(( سبحانك ما يكون لي أن  املصدر ولكنه ال يشتمل على حروفه يسمى مفعوال مطلقا ويسمى اسم مصدر .

شيء يف القرآن حرف جر زائد ومعىن زائد أي إعرابا إذ ال  (( بحق ))الباء يف قوله:  )) أقول ما ليس لي بحق

(( ؟  (( بحق ))زائد معىن أبدا ؛ ولكنها زائدة إعرابا وأما معىن فإن هلا معىن عظيما وهو التوكيد ؛ كيف نعرب 

منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبرف جر  (( ليس ))خرب  بحق ))

غال احملل حبركة حرف اجلر الزائد ؛ أين اسم ليس ؟ مسترت ؟ زائد ؛ فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشت

والتاء فاعل بل التاء اسم   (( كنت ))هذه مجلة شرطية ، فعل الشرط  (( إن قلته فقد علمته ))ماذا ؟ يعود على 

(( تعلم ما في نفسي مث قال:  جواب الشرط ؛ واقرتنت بالفاء ألن اجلزاء صدر بقد . (( فقد علمته ))كان و

اجلملة استئنافية تفيد عموم علم اهللا  (( إنك أنت عالم الغيوب ))اإلعراب واضح  ال أعلم ما في نفسك ))و 

يعين اذكر يا حممد هلؤالء القوم ، هذا  )) (( وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم قول اهللا تبارك وتعاىل:  وجل . عز

وهذا القول يكون  (( يا عيسى بن مريم )) الذي صدر من عيسى عليه الصالة والسالم بل من اهللا إىل عيسى

االستفهام الشك أنه ال يراد به إلهين من دون اهللا ))  (( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمييوم القيمة 

كن املراد به التوبيخ ، توبيخ من ؟ توبيخ من قالوا إن عيسى وأمه إالهان ؛ وهو االستعالم ألنه تعاىل يعلم ؛ ول

هي مل تفعل شيئا ولكنها تسأل توبيخا ملن فعل  (( وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قلت ))نظري قول اهللا تعاىل: 

إهلني من دون اهللا ؛  االستفهام هنا للتوبيخ ، توبيخ من ؟ من جعلوا عيسى وأمه (( أأنت قلت للناس ))؛ فهنا 

يقول علماء البالغة هناك فرق بني أن تقول: أأنت قلت ، وبني أن تقول: أقلت ؛  (( أأنت قلت للناس ))و

قالوا إنه إذا وقع املستفهم عنه بعد مهزة االستفهام مصدرا باسم فاملطلوب به التعليل ، تعليل الفاعل ؛ وإذا جاء 

ل الفعل احلادث ؛ إذا قلت: أقام زيد ، تستفهم عن أيش ؟ عن فعل حدث الفعل بعد اهلمزة فاملقصود به تعلي

تعيني أيش ؟ الفاعل  (( أأنت قلت للناس ))يعين هل قائم أو قاعد ؛ وقلت: أزيد القائم ؟ تعيني الفاعل ؛ فهنا 

(( من : أي معبودين ؛ وقوله إلهين من دون اهللا )) (( وأميأي اجعلوين  (( أأنت قلت للناس اتخذوني ))؛ 



أي تنزيها لك  (( سبحانك ))أي من سوى اهللا عزوجل ؛ كان جواب عيسى عليه الصالة والسالم:  دون اهللا ))

، أنزه عما ال يليق بك وال يليق باهللا أن يكون له شريك يف العبادة كما أن ليس له شريك يف امللك ؛ واعلم أن 

الثاين: مشاة املخلوقني ، ومشاة املخلوقني وإن كانت تنزيه اهللا عزوجل يكون عن شيئني ؛ األول: النقص ، و 

أي ال  (( ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق )) (( ما يكون لي ))نقصا لكن ينبغي أن ينص عليه بعينه ؛ 

ألنه ليس  بحق )) (( ما ليس لييعين للناس  (( أن أقول ))ميكن ؛ فنفي الكون مبثل هذا يعين أنه مستحيل ؛ 

ى أن يقول للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا بل إن رسالته إمنا كانت من أجل النهي عن من حق عيس

و هذه اجلملة تدل على أن عيسى عليه  (( إن كنت قلته فقد علمته ))الشرك وإخالص العبادة هللا وحده 

 يف الفوائد ـ أن هذا الصالة والسالم يعلم أنه لو صدر منه ذلك لعلمه اهللا وهو حق وهو ـ سيأيت إن شاء اهللا

مل ميكنه هذه اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا " لعلمه اهللا و " تنديد بالذين يعبدون عيسى بأنه لو قال للناس 

النفس هنا مبعىن الذات يعين أن ما يف نفسي  (( تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك ))الدعوة ؛ وقوله: 

تعلمه وما يف نفسك ال أعلمه ؛ والفرق ظاهر ألن اهللا هو اخلالق وعيسى خملوق واخلالق يعلم خملوقه واملخلوق ال 

  . (( أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ))يعلم عن خالقه إال ما أخربه به ، وإىل هذا يشري قوله تعاىل: 

   هذه مجلة استئنافية توكيد ملضمون ما سبق . عالم الغيوب )) (( إنك أنت

أال يكون ذلك باعتبار زمام دون بقية  (( فإني أعذبه ال أعذب أحدا من العالمين ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  العاملني ؟

التي أنعمت  (( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتيإذا دل دليل على هذا فال بأس ، مثل قوله تعاىل:  الشيخ :

   أما إذا مل يدل عليه الدليل فاألصل العموم . عليكم وأني فضلتكم على العالمين ))

  ؟ (( أنزل علينا مائدة من السماء ))عن قوله تعاىل:  السائل :

   ؟رسالة حممد أعندك شك يف  الشيخ :

  ال ؛  السائل :

   مائدة األرض . كاليتما عندك شك ؛ لكن إذا جئت فقل اللهم ارزقين مائدة   الشيخ :

  منه حىت يري الناس صدق دعوته ؟  "كرامات   "لو أن داعية سأل اهللا تعاىل آيات  السائل :

هذه ال ينبغي إال يف مقام التحدي ، يف مقام التحدي ال بأس كما يذكر عن خالد بن الوليد رضي اهللا  الشيخ :

تستعجل اآليات حىت تتم دعوم قد يكون عزوجل  عنه أنه أكل السم ؛ لكن بغري حتدي ال ينبغي ؛ واصرب ال



أخر اآليات الدالة على صدقك وهي الكرامات ألن اآليات لألولياء من الكرامات قد يكون لرفعة درجاتك 

   وصربك ؛ أما يف مقام التحدي فنعم .

  عن تنزيه اهللا تعاىل ؟ السائل :

لئال يظن ظان أن الكمال الذي يف اخلالق يكون مثل الكمال الذي يف املخلوق ، واملخلوق مهما كان  الشيخ :

   ه خملوق ال نستغينأنناقص فالبد أن نقول 

  هل املائدة اليت سأهلا احلواريون أنزهلا اهللا تعاىل عليهم ؟ السائل :

تب النصارى ومل يعرفوها وعيسى سأل اهللا أن نعم هذا مما يرجح أا نزلت ؛ لكن كوا مل تذكر يف ك الشيخ :

تكون عيدا ألوهلم وآخرهم يشكل على هذا ، وليس ذاك اإلشكال البعيد ألنه قبل قال إن اهللا تعاىل مل جيب 

   عيسى على كل ما سأل وتكون عيدا ألوهلم وآخرهم .

  بين إسرائيل وأن فيها حوتا كبريا ؟ هل صحيح ما ذكره ابن كثري عن املائدة اليت أنزهلا اهللا تعاىل على السائل :

  ال، هذه من اإلسرائيليات ، هذه من اإلسرائيليات اليت لو أن ابن كثري رمحه اهللا تركها لكان أحسن . الشيخ :

   أليست هذه من كتبهم دلت عليها ؟ السائل :

   اإلجنيل الذي موجود بأيديهم ليس فيه هذا . الشيخ :

  نريد مثاال على املستحيل كونا ؟  السائل :

  مثل أن يسأل اهللا تعاىل أن جيعله مغريا للخلق ألن هذا مستحيل ؛ ألنه ال ميلك التغيري إال اهللا عزوجل . الشيخ :

  أي نعم هذه كذلك إذا نظرنا إىل قدرة اإلنسان ؛ أما إذا كان بإذن اهللا فاهللا على كل شيء قدير .

   أن يقول: اللهم اجعلين نبيا ، هذا ال ميكن .ال ، أو شرعا مثل  الشيخ :

  ما معاين ورود لفظ " النفس " يف القرآن ؟  السائل :

: (( وقال (( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس ))يف قوله تعاىل:  الشيخ :

   فالنفس يف معناها تأيت . النفس بالنفس ))

ن بعض ألم أضل الناس دينا والنصارى .اآل النصارى يقول إن مرمي بغية ؟هل صحيح أن بعض  السائل :

  ؛ وهم ينقسمون إىل أقسام بعضهم يقول إن مرمي كانت بغية ؟ النصارى يقول إن مرمي زنت

   ال، هذا اليهود ، النصارى ما يقولون هذا إمنا قال هذا اليهود . الشيخ :

  ل ؟سؤال عن حتريف التوراة واإلجني السائل :



ال حىت األحبار، والنصارى ، حىت النصارى حرفوا ؛ اآلن األناجيل ما قرأا لكن األناجيل يقولون فيها  الشيخ :

   اختالف كثريا كل يدعي أن هذا اإلجنيل الذي نزل على عيسى .

ت قلت للناس (( وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم أأنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ؛ 

اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد 

علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغيوب ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن 

تني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على  اعبدوا اهللا ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفي

أعوذ باهللا من  . كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ))

(( وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

(( وإذ قال   ما الذي سبق لنا يف هذه اآلية تفسري أو فوائد ؟ تفسري ، نأخذ الفوائد . إلهين من دون اهللا ))

ويف القرآن إثبات القول  (( إن قال اهللا ))يف هذه اآلية الكرمية: إثبات القول هللا  اهللا يا عيسى بن مريم ... ))

 يتكلم بكالم حقيقة حبرف وصوت ، وإثبات الكالم وإثبات النداء وإثبات املناجاة ، وكل هذا يدل على أن اهللا

ويف هذه اآلية  وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة وهو الذي نعتقده وندين اهللا به وهو الواجب على كل مؤمن .

من الفوائد: أن قول اهللا حبرف وصوت ؛ أما كونه حبرف فألن الكلمات اليت جاءت بعد القول حروف ؛ وأما  

ب به عيسى وعيسى يرد عليه مما يدل على أنه كالم مسموع فهو بصوت ، كونه بصوت فألن اهللا تعاىل خياط

 (( أأنت قلت للناس ))ومن فوائدها: توبيخ الذين اختذوا عيسى إهلا وأمه ؛ لقوله:  هاتان فائدتان عظيمتان .

الرسل عليهم  ومن فوائدها: بعد ألنه سبق أن املراد من هذا االستفهام هو توبيخ الذين اختذوا عيسى وأمه إهلني .

وهذا أمر مسلم  (( سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ))الصالة والسالم عن الشرك ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: تنزيه اهللا تبارك وتعاىل أن يكون له شريك؛ لقوله:  ألن أصل بعثة الرسل من أجل حتقيق التوحيد .

عن كل ما ال يليق بك ، واملقام اآلن باختاذ شريك فيكون ألننا قلنا سبحانك مبعىن تنزيها لك  (( سبحانك ))

(( ما املعىن: تنزيه اهللا عن كل شريك . ومن فوائدها: اعرتاف عيسى عليه الصالة والسالم مبا ال يستحق ؛ لقوله: 

له  وهكذا إخوانه من الرسل ، فإن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملا قال يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ))

رجل: ما شاء اهللا وشئت ، قال له: أجعلتين هللا نداء ؟ بل ما شاء اهللا وحده ) فكل الرسل يعرفون قدر أنفسهم 

 (( ما ليس لي بحق ))أن األلوهية حق خاص هللا ؛ لقوله:  ومن فوائدها: . ونهفال ميكن أن يقروا ما ال يستحق

من دوم من باب أوىل ؛ فال أحد يستحق أن يكون وإذا كان الرسل بل خالصة الرسل ليس هلم يف األلوهية ف

: أن اهللا سبحانه تعاىل يعلم ما يصدر من  ومن فوائدها وجل . إهلا وال أحد يستحق أن نعبده من دون اهللا عز



ومن فوائدها: تأدب الرسول عليهم الصالة والسالم  .(( إن كنت قلته فقد علمته )) اإلنسان من قول ؛ لقوله: 

وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم من عندك يا  (( إن كنت قلته فقد علمته ))وعال ؛ لقوله: مع رم جل 

ومن فوائدها: إطالق النفس على الذات ؛ بل إن بعض العلماء يقول إن  رب وعن قضاء وقدر وال خيفى عليك .

(( والسماء ال عزوجل: إطالق الذات على النفس غلط وأن أصل الذات مبعىن صاحبة فال تقال إال مضاد كما ق

أي صاحبة الربوج ، وأن إطالق الذات على النفس من الكلمات احملدثة ؛ وقد صرح ذا شيخ  ذات البروج ))

اإلسالم رمحه اهللا وقال إنه ليس من كالم العرب العرباء ـ أي إطالق الذات على النفس ـ وإمنا يعرب عن الذات 

ه ؛ ولكن االصطالح شيء آخر واللغة العربية الفصحة شيء آخر؛ بالنفس يعين مبعىن أن ذات الرجل هي نفس

يعين ما يف ذاتك وال أعلم ما يف ذاتك ؛ وليست  (( تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك ))إذا قوله: 

النفس شيئا زائدا على الذات يعين ليس كالعلم والقدرة والسمع والبصر وما أشبه ذلك ؛ وقول بعض أهل العلم: 

من باب التجاوز وإال فإن نفس  (( تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك ))ت اهللا لنفسه نفسا فقال: أثب

(( تعلم ما في نفسك ومن فوائدها: إثبات علم اهللا مبا يف نفس اإلنسان ؛ لقوله:  وجل . اهللا هو ذات اهللا عز

فاهللا عزوجل يعلم ما يف قلبك ،  نفسه ))(( ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به وهذا كقوله تعاىل:  ))

ومن هناك نأخذ فائدة ثانية وهي: وجوب اخلشوع يف  وجل . احذر أن يكون يف قلبك ما خيالف أمر اهللا عز

فقد أعرضت عن اهللا عزوجل ؛ هكذا قرره بعض الصالة بالصالة ؛ ألنك إذا غفلت وذكرت يف غري ما يتعلق 

أهل العلم ؛ لكن يف مسألة وجوب اخلشوع يف الصالة فيها نظر ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب أنه 

إذا أقيمت الصالة وىل الشيطان وله ضراط فإذا انتهت اإلقامة جاء إىل املصلي وجعل حيدثه حىت يقول اذكر كذا 

ال يدري كم صلى ثالثا أم أربعا ) وقد يقال: إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب عن الواقع يف يوم كذا ، ف

وال يلزم من اإلخبار عن الواقع أن يكون الواقع جائزا كما أخرب أننا نركب سنن من كان قبلنا اليهود والنصارى 

ني أن ئل للضاحيذا وحدها ومع ذلك ال ومع ذلك ال حيل لنا هذا ، وكما أخرب أن الضئينة تذهب من كذا إىل ك

؛ لكن الذي يظهر يل أن إجياب اخلشوع يف الصالة فيه مشقة يعين كون اإلنسان ما يهوجس تسافر بال حمرم

ومن فوائدها: أننا ال نعلم ما عند اهللا عزوجل ؛ فال نعلم ما يف  بشيء وال يوسوس بشيء فيه مشقة شديدة .

وال نعلم عن إرادة اهللا إال بوقوع املراد ؛ واضح ؟ يعين حنن ال نعلم أن اهللا أراد أن نفسه مما يقدره جل وعال ويريد 

متطر حىت ينزل املطر وال نعلم أن اهللا تعاىل قضى حبروب تقع بني الناس إال إذا وقعت فإذا وقعت علمنا أن اهللا 

(( إنك رك وتعاىل يف الغيب ؛ لقوله: ومن فوائدها: إثبات علم اهللا تبا أرادها إذ ال ميكن يف ملكه ما ال يريد .

أي أنك موصوف ذا وليس املراد الكثرة بل املراد املبالغة يف (( عالم الغيوب )) ومعىن  أنت عالم الغيوب ))



 حق هذا الوصف بقطع النظر عن أفراده ألا ال حتصى ؛ وقد ذكر بعض العلماء أنه كلما جاء بصيغة مبالغة يف

ومن فوائدها: أن من  ؛ لكن من تأمل وجد أنه يأيت هلذا وهذا . رة ولكن معناه الكمالاهللا فليس معناه الكث

 (( إنك أنت عالم الغيوب ))ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك هللا ؛ وجه الداللة أنه أتى بضمري الفصل 

غيب نوعان: غيب ضمري الفصل يدل على أيش ؟ على احلصر ، يعين أنت ال غريك عالم الغيوب ؛ وليعلم أن ال

نسيب وغيب مطلق ؛ فما هو الغيب الذي اختص اهللا به ؟ الغيب املطلق ؛ وأما الغيب النسيب الذي يعلمه فالن 

   شرتك يف علمه من قدره اهللا عزوجل ومن وقع منه .دون فالن فهذا ي

 


